
Nếu bạn bị mù hoặc khiếm khuyết về thị giác và muốn nhìn thấy 
các khả năng, chúng ta hãy bắt đầu! 
 

Việc được trao quyền để thay đổi tương lai của mình đòi 
hỏi phải tự ý thức về các kỹ năng và khả năng của bản thân, biết được các 
lựa chọn của mình là gì, và sự sẵn sàng làm việc để tiến tới một mục tiêu 
thực tiễn. Có được các khí cụ mà bạn cần, biết cách sử dụng chúng và chuẩn 
bị đảm nhận các bước cần thiết sẽ giúp cho bạn làm trọn tiềm năng của 
mình. 
 

Khi tất cả đều là về sự tự lập 
 
Tìm hiểu cách tự chăm sóc cho bản thân và hoạt động hữu hiệu tại nhà, tại 
trường học, ở sở làm hoặc tại nơi vui chơi. 
 

Điều này có tác dụng như thế nào? 
 
Hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau. Các cá nhân gặp một cố vấn để 
nhận ra các mục tiêu, cùng nhau đặt ra và xúc tiến một kế hoạch. 
 

Các dịch vụ khác nhau tùy theo nhu cầu: 
 
Cho dù đó là đi học, huấn luyện về việc làm, tìm được và giữ được một công 
việc làm hoặc duy trì sự tự lập tại nhà của bạn, các nỗ lực của bạn kết hợp 
với các dịch vụ hiện có sẽ giúp cho bạn thành công trong việc giảm thiểu các 
giới hạn do mất thị giác. 
 

Chúng tôi cung cấp: 
 
Cố Vấn và Hướng Dẫn 
Đánh giá các kỹ năng, sở thích và khả năng 
Các dịch vụ chuyển tiếp cho học sinh 
Kỹ thuật 
Các dịch vụ cho việc nhìn kém 
Các dịch vụ hướng dẫn và di động 
Huấn luyện phục hồi 
 

 



 
Khi tất cả đều là về việc làm, việc làm, việc làm: 
 
DBVI có cố vấn về nghề nghiệp, phối hợp các dịch vụ, và giúp tiếp cận với 
các chương trình để giúp cho bạn có được và giữ được việc làm. 
 

DBVI cung cấp: 
 
Thăm Dò Sự Nghiệp 
Huấn luyện việc làm 
Học lên sau trung học 
Dụng cụ và kỹ thuật thích nghi 
Kỹ năng tìm việc làm 
Giúp cho hãng sở 
Phát triển tiểu thương 
Các dịch vụ tìm việc làm 
 

Để biết thêm chi tiết 
Liên Lạc: 
 

1-888-405-5005 
 
Email: dbvi-info@state.vt.us 
 
Trang Mạng: www.dbvi.vermont.gov 
 

Cùng hợp tác để đạt đến các mục tiêu của bạn… 
 
DBVI – Phân Ban cho Người Mù và Khiếm Khuyết 
về Thị Giác 
 
Tiểu Bang Vermont 
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